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সৌদদ প্রান কতৃকৃ অনযায়  দফৃঙ্খরাকক 
আইকনয ভাধযকভ চারু কযা দনকয় দকছু বাফনা: 

াম্প্রদতক ভয়গুকরাকত, দফকল ককয উৃঙ্খর 
মুফযাজ ভুাম্মদ দফন ারভাকনয ানকার আায 
য সথকক, সৌদদয়ান উদাযন্থী ানফযফস্থা খুফ 
সতাড়কজাড় শুরু ককযকছ- দনকজকদয ভূরযকফাধ, 
ূফৃূযীকদয যীদত-নীদত  দ্বীনী দক্ষায ফযাাকয 
যক্ষণীর ইরাভী ভাকজয ভাকঝ দিভা যীদত-
নীদত, ধভৃদনযকক্ষতায দনদৃনাফরী  অফাধ 
সভরাকভা প্রচায-প্রাকযয জনয। 

স কর আদদ আযফীয় সগাত্রগুকরায সছকর-
সভকয়কদযকক টাকগৃট ককয াভাদজক অধ:তকনয 
দকক্ষগুকরা দ্রুত ফাস্তফায়ন কযা কে, মাযা 
ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাকভয বূদভকত 
ফফা কযকছন। ঘটনাফরীয দফস্ময়কয দ্রুততায 
কাযকণ সকউ সকউ প্রশ্ন ককয: দতযই দক মাভানা খুফ 
দ্রুত একগাকে এফং মুরখুরাায আাক নাযীকদয 
দনতম্বগুকরা যস্পয টক্কয খায়ায ভয় এক সগকছ, 
সম ফযাাকয নফফী বদফলযদ্বাণী এককছ?!! সম ফযাাকয 

আভাকদয নফীদজ াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ 
আভাকদযকক জাদনকয়কছন! 

আফু হুযায়যা যাদম. সথকক ফদণৃত, দতদন ফকরন, 
যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ ফকরন:  

মতক্ষণ মনৃ্ত মুরখুরাায আাক দাকয 
নাযীকদয দনতম্বগুকরা যস্পয টক্কয না খাকফ, 
ততক্ষণ মনৃ্ত সকয়াভত ংঘদটত কফ না।  

মুরখুরাা র দা সগাকত্রয একদট ভূদতৃ, জাদরী 
মুকগ সমটায তাযা ইফাদত কযত। এটা তাফারা 
নাভক স্থাকন অফদস্থত। 

াউদ দযফাকযয ‘আফযাা’ ভুাম্মদ দফন ারভাকনয 
সনতৃকে াউদী ানফযফস্থা ভুদরভ ভাজকক দিভা 
াভাদজকতায় রুান্তয কযায জনয ভুদরভ ভাকজয 
ভাকঝ ধভৃদনযকক্ষতা  অফাধ স্বাধীনতায উত্তার 
ায়া প্রফাদত কযকত সকানরূ ত্রুদট কযকছ না। 
তাকদযকক সই জাদরী আচায-অনুষ্ঠাকনয দনকটফতৃী 
কযকছ, সমখাকন ুরুকলয াকথ নৃতয কযকত কযকত 
নাযীকদয দনতম্বগুকরা যস্পকয টক্কয খায়। এছাড়া 
থাকক অফাধ সভরাকভা, রাম্পটয, অশ্লীরতা  
াাচাকযয দফস্তায। 

নাযীকদযকক দনরৃজ্জ  উমু্মক্তবাকফ সৌদদ দভদিয়ায 
াভকন দনকয় আা সথকক শুরু ককয নাযী-ুরুকলয 
অফাধ গাকনয অনুষ্ঠান কযা, নাযী-ুরুকলয ভাকঝ 

দারিয়া: ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবু্দল 
ওয়াহহাব িহ.এি দাওয়াত থেনে 

‘ফিমূলা-ই’ পর্যন্ত
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স্বাধীন প্রদতকমাগীতা কযা, যাদয়ানকদয অনুযকণ 
নাযীকদয াকৃা সখরায আকয়াজন কযা, সকান 
ধযকণয দফদধ-দনকলধ ফা রাগাভ ফযদতত নাযীকদয কায 
 ভটয াইকককরয ড্রাইদবং রাইকন্স সদয়া এফং 
ফৃককল দাদযয়ায় ‘পযভুরা ই’ এয কামৃকরা কযা 
তাযই অং। 

এয ভাধযকভ সৌদদ ানফযফস্থায ফৃদনম্ন ভাকনয 
অধ:তকনয দচত্র পুকট উকে। মাযা নীদত-ননদতকতায 
দফরুকে প্রকায মুকেয দকক্ষ দাকফ জামীযাতুর 
আযকফয অদধফাীকদয ভূরযকফাধ নষ্ট ককয সপরা, 
তাকদয যক্ষণীর ঘযগুকরাকত অশ্লীরতা  াাচায 
ছড়াকনা এফং ধভৃতযাগকক ারার ককয সদয়ায 
ভাধযকভ তাকদয দ্বীন  আকীদা দযফতৃন ককয 
সপরায দভন দনকয় ভাকে সনকভকছ। 

তাকর দক ভাজ অদচকযই সই অফস্থায দদকক মাকফ, 
মায ফযাাকয ভুস্তপা াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাভ 
আভাকদযকক জাদনকয় সগকছন? 

এই অদস্থযদচত্ত আদভয দক দাদযয়ায কয অদচকযই 
মুরখুারায দনকট একর জাদরী উৎফ চারু 
কযকফ? অথচ দাদযয়া র ইভাভ ভুজাদিদ ভুাম্মদ 
ইফকন আবু্দর য়াাফ য. এয দায়াকতয 
জন্মবূদভ!! 

দনিয়ই যীয়ত নাযীকদয জনয গাড়ী, এভনদক দফভান 
ড্রাইব কযায দফকযাধী নয়, তকফ তৃ র, দফৃঙ্খরা 

য়া মাকফ না। মদদ আজ ইরাকভয যাজে  
ক্ষভতা থাককতা, তাকর অফযই ভুদভনা ভুজাদদা 
নাযীগণ ইহুদী জায়নফাদী সগাষ্ঠী, দখরদায কুপপায 
সগাষ্ঠী  ভুযতাদকদয উয অতযাধুদনক জঙ্গী দফভান 
দদকয় সফাভা ফলৃণ কযকতা।  

দকন্তু ভূর ভযা র, ভুদরভ ভাকজয নাযীকদযকক 
দনম্নতা  অনযাকয়য দদকক দনকয় মায়া, তাকদয রজ্জা 
 দফত্রতা সল ককয সদয়া, তাকদয জনয অফাধ 
সভরাকভা  অশ্লীরতায সকন্দ্র সখারা এফং াাচাযী 
অনুষ্ঠানগুকরাকক তাকদয জনয জরব্ধ ককয সদয়া। 

ভগ্র দফশ্ব সদকখকছ, দকবাকফ গত ায়ার ভাক 
দযয়াদ, সজিা  দাম্মাকভয কয নাযীগণ সখারা 
ভাথায় প্রাচীন জাদরী মুকগয নযায় সৌন্দমৃ প্রকা 
ককয সফয কয়দছর। 

আভযা সদকখদছ, দকবাকফ দভদিয়াকভৃী নাযীযা দভদিয়ায 
দৃায াভকন অারীন াতরা সালাক দযধান ককয 
াযাভাইকনয সদকয দফশ্বকযাকি সফয কয়কছ এফং 
দৃক  সরোাতাকদয াভকন ঘুকভয বান ধকযকছ। 
আভযা আয সদকখদছ দকবাকফ তাযা দযয়াকদ যাদয়ান 
াকৃা সখরায় অংগ্রণ কযকত এফং অশ্লীর অদবনয় 
কযকত প্রকাকয সফয কয় একদছর এফং 
প্রদতকমাগীকদয ঙ্গীনীযা নগ্ন সালাক দযধান ককয 
সটদরদবকনয দৃায াভকন আদফবৃূত কয়দছর?! আয 
গায়ক কতৃৃক দুই সৌদদয়ান তরুণীকক জদড়কয় ধযায 
ঘটনা আভাকদয সথকক দূকয নয়।  

ফৃককল ভাত্র দকছু দদন ূকফৃ দাদযয়ায় সম অশ্লীরতা, 
দনম্নতা, নাচ-গান, জাকরী নাযীকদয নযায় সৌন্দমৃ 
প্রকা  আল্লাকক অন্তুষ্টকাযী উৃঙ্খর কামৃকরা 
ংঘদটত কয়কছ, তা ককরই সদকখকছ। 

আল্লায থ! এ কর দকছু ইহুদীফাদী সৌদদ 
ানফযফস্থায যাকতয সগান লড়মন্ত্র। এভন এক 
দযকল্পনায অং, মায উকিয র কর নীদত-
ননদতকতায দফরুকে মুে কযা এফং ীনতায াকথ 
তার দভরাকনা। 

দযতাকয দফলয় র, সৌদদয়ান কর ংফাদ 
ভাধযভগুকরা একর ঘটনাফরীয াকথ তার দভদরকয় 
চরকছ খুফ উদযভতায াকথ। দফকল ককয দাদযয়ায় 
নাচ-গাকনয কভৃ-কাকেয দফলয়দটকত।  

এফ ঘটকছ এভন এক ভকয়, মখন ইদদরফ, াদজন, 
গাজা, আপগাদনস্তান ইতযাদদ স্থাকন ইরাভন্থীকদয 
উয যাদয়া  আকভদযকায সগারা ফৃদষ্ট  ফযাকযর 
সফাভাগুকরা ফদলৃত কে। ফাভৃা  ূফৃ তুদকৃস্থাকন 
ভুদরভকদয দনমৃাতকনয সক্ষকত্র ভায়ানভায  চীকনয 
তাগুতকদয আগ্রান সফকড়ই চকরকছ। আয াউদ 
দযফাকযয কাযাগাকয এককয য এক উরাভা, দায়ী 
 ভাজরুভগণ রাদিত কে।  

এখন আভাকদয কী কযা উদচত?!! 



কদফ ‘আরাফীয়াযদী’য প্রদত আল্লা যভ করুন, 
দতদন কত ুন্দয কথা ফকরকছন: (আযদফ কদফতায 
অথৃ) 

 দকবাকফ দু’সচাখ জুকড় ঘুভ আক এভন
ট্র্যাকজদি সদকখ, মা সমককান ঘুভন্তকক
জাগ্রত ককয সদয়?!

 সতাভাকদয বাইকয়যা াকভ তাকদয আযাকভয
দফশ্রাভকক দফজৃন দদকে, য়ত প্রচণ্ড সযৌকেয
দকে, নয়ত কুকনয সকট।

 সযাভানযা তাকদযকক রািনায মন্ত্রণা আস্বাদন
কযাকে, অথচ সতাভযা দিকাযীয নযায়
নম্রতায আচর টানকছা?

 কত যক্ত প্রফাদত কযা কয়কছ আয কত
নাযী রজ্জায় াত া দ্বাযা তায সৌন্দমৃ
ঢাককছ।

সৌদদ যকায ফৃপ্রকায ভাধযভ  উায় অফরম্বন 
ককয ািাতযফাদী রাগাভীনতায কর দকক্ষগুকরা 
াযাভাইকনয সদক কামৃকয ককযকছ। আয 
দভদিয়াগুকরা তাকদয তুে সফতন চারু যাখায স্বাকথৃ 
আভানকতয সখয়ানত কযায ভকধয ঝাাঁদকয় কড়কছ। 
অযদদকক সফতনকবাগী আকরভ, ািাতযফাদী ায়খ-
িক্টয  অৎ াগড়ীধাযীকদয কণ্ঠগুকরা উকেকড় 
সরকগকছ ূকফৃয স কর পাতয়া  আভরগুকরা 
দযফতৃন ককয সপরকত, মা রজ্জা  দফত্রতা যক্ষায 
জনয জাদয কযা কয়দছর। 

যাধীন করভগুকরাকক তাযা (কৌদদ াকযা)দিভা 
সফায়ানা  অফাধ স্বাধীনতা প্রচায-প্রাকযয জনয 
ফযফায কযকছ, মা সৌদদয়ান নষ্ট ানফযফস্থা 
আকভদযকায আকদক দনজ সদক ফাস্তফায়ন কযকত 
চাকে। 

একদনষ্ঠ প্রদতফাদী ভুখগুকরাকত রাগাভ রাদগকয় সদয়া 
কয়কছ এফং ািাতযফাদী রাগাভীনতায 
দফকযাদধতাকাযীকদযকক সজকর ঢুকাকনা কয়কছ  দনভৃভ 
দনমৃাতকনয দকায কযা কয়কছ। অনুমুকক্তয াকত 
দাদয়ে সদয়া কয়কছ। ভাজ সথকক রজ্জা  
দফত্রতায যদগুকরা সককট দদকত এফং দতৃুরুল 
সথকক উত্তযাদধকায ূকত্র ায়া ইরাভী যীদত-
নীদতগুকরাকক দনদিহ্ন ককয দদকত দিভাকযকণয চাকা 
খুফ দ্রুত অগ্রয কে। দফথগাভী াক সশ্রণী 
আপ্রাণ সচষ্টা কযকছ দিভা ইহুদীফাদী সগাষ্ঠীয াকথ 
মুক্ত কত। এবাকফ সৌদ দযফাকযয এই দনকফৃাকধয 
াকত অকনকগুকরা নফফী বদফলযদ্বাণী ফাস্তফাদয়ত কত 
চকরকছ।  

আভযা জাদন না সম, ফহু াদদক ফদণৃত যাূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু আরাইদ য়াাল্লাকভয সই বদফলযদ্বাণী- 
মুরখুরাায আাাক নাযীকদয দনতম্বগুকরা যস্পয 
টক্কয খাকফ- এটা দক তায াকতই ফাস্তফাদয়ত য় দক 
না? মদদ তায প্রাথদভক বূদভকাগুকরা ফতৃভাকন 
ুস্পষ্টবাকফ প্রকাদত কত শুরু ককযকছ। একভাত্র 
আল্লায দনকটই অদবকমাগ!! 

স আভাকদয াযাভাইকনয সদকয অদধফাীগণ! 

 াযাভাইকনয সদক ফফাকাযী  দ্বীনকক 
ভজফুতবাকফ ধাযণকাযী সকান ভুদরকভয জনয সম 
দফলয়দট আজ অজানা থাকায সকান ুকমাগ সনই, তা 
র: এখন তাকদয দ্বীনকক ভজফুতবাকফ আাঁককড় থাকা 
এফং তায উয দযূণৃ অটর থাকাই সৌদদ 
দনযাত্তা এফং দফশ্ব দনযাত্তায জনয হুভদক।  

আজ সৌদদ ানফযফস্থা চাকে এভন একদট প্রজন্ম, 
ফযং এভন একদট দর গকড় তুরকত, মাযা দ্বীকনয 
রাগাভ সথকক ভুক্ত কফ। সমন সৌদদ াককদয জনয 
তাকদযকক ান কযা  সাল ভানাকনা জ য়। 
তাকদয সই দবন-২০৩০ এয দযকল্পনা অনুমায়ী, 
মায রক্ষয র, াধাযণবাকফ ভাজকক এফং 
দফকলবাকফ ূত-দফত্রা নাযীকদযকক তাকদয ভূরযকফাধ 
 ইরাভী ঐদতয সথকক ভুক্ত কযা। 

একাযকণ দফকল ককয াযাভাইকনয সদকয মুফককদয 
উয এফং াধাযণবাকফ কর ভুদরভকদয উয 
অফয কযণীয় র, এই ািাতযফাদী রাগাভীনতায 
সরোাতকক দকড় উকড় সপরায কাকজ যস্পযকক 
াাময কযা  একক অযকক দক্তারী কযা। সম 
সরোাকতয দকযগুকরা আজ ঈভান  অী অফতযকণয 
সকন্দ্রবূদভয গবীকয সৌঁকছ সগকছ। 

উদূ্ভত দযদস্থদত দনকয় গবীয মৃাকরাচনা এফং তায 
প্রদতকায, প্রদতফাদ, প্রদতকযাধ  প্রদতত কযায 



েদত দনকয় গকফলণায জনয খা খা ভজদর 
কাকয়ভ কযা। এছাড়া প্রদতকযাকধয নকা নতযী, 
কামৃকয ন্থা আদফস্কায  প্রদতকযাধ-কাকজ ধাক 
ধাক অগ্রয য়ায জনয সজকরয ফাইকয অফদষ্ট 
সমকর তযদনষ্ঠ উরাভাকয় সকযাভ যকয়কছন, তাকদয 
াকথ ধাযাফাদক মৃাকরাচনা  গকফলণা অফযাত 
যাখা। 

সমন ই কর অনযায়কক প্রদতত কযায জনয প্রকচষ্টা 
চারাকনা মায়, মা াম্প্রদতক ভয়গুকরাকত দফজরীয 
গদতয নযায় ছদড়কয় কড়কছ। সমন এই নষ্ট  ননযাজয 
ৃদষ্টকাযী ানফযফস্থায তন ঘটাকনা মায় এফং 
দফদবন্ন ন্থা  েদতকত সচষ্টা চারাকনা মায়। এছাড়া 
ূকফৃয একদনষ্ঠ দজাদী অদবজ্ঞতা সথকক দযূণৃ 
উকৃত য়া উদচত। 

এছাড়া ভুজাদদ সনতৃফৃন্দ  সকর কতযয 
প্রতীককদয াকথ দনয়দভত দনযাদ সমাগাকমাগ 
যাখা অফয কযণীয়, মাকদয প্রদতকযাধ  
ফাধাদাকনয সক্ষকত্র ূফৃ অদবজ্ঞতা যকয়কছ। তাকদয 
সকর দদকদনকদৃনা  থপ্রদৃনভূরক দফফৃদত 
সথকক উকৃত য়া, মা তাযা ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু 
আরাইদ য়াাল্লাকভয বূদভকত অনযাকয় ফাধা দান 
এফং তায ংকাধকনয জনয দফদবন্ন ভয় প্রদান 
ককযকছ। 

আয প্রতাযণা, দফশ্বাঘাতকতা, ীভারঙ্ঘন  
কট্টযতায ুদযদচত প্রতীককদয সথকক দযূণৃরূক 

তকৃ থাকা  সফাঁকচ থাকা। সমভন ীভারঙ্ঘনকাযী 
জাদভয়া ভাদখাদরয়াকদয অনুাযীকদয সথকক। মাযা 
াককয দফরুকে সমককান প্রদতফাদকক াযাভ ককয 
দদকয়কছ। মদদ াক সটদরদবকনয দৃায় অধৃ 
দদনফযাী প্রকাকয অশ্লীরতায় দরপ্ত থাকক। তাযা আজ 
স কর াধাযণ প্রজাকদয দফরুকে প্রদতফাকদয 
ভড়া চারাকে, মাযা কর ীন কাকজ ফাধা দদকত 
চায়, মদদ ফছকয ভাত্র একফায সাক না সকন। 

তাই তাকদয সথকক সফাঁকচ থাকুন। কাযণ তাযা র 
সবড়ায সালাক দযধানকাযী সকর সনককড় ফাকঘয 
ভত, মাযা দ্বীনকক দংন কযকছ, তায প্রতীকগুকরায 
উয সছাফর ভাযকছ, সমন দযককল শুধু ইফাদতগুকরা 
ফযদতত দ্বীকনয দকছুই অফদষ্ট না থাকক। 

স আল্লা! আভাকদযকক  আভাকদয াযাভাইকনয 
জনগণকক যীয়ত  দফত্রতায দনভৃর ছায়ায় নতুন 
ককয ম্মানজনক ইরাভী জীফন মান শুরু কযায 
ভাধযকভ ম্মাদনত করুন! 

দযককল, ভস্ত প্রংা আল্লায জনয, দমদন 
জগতভূকয প্রদতারক। 

টীকাাঃ 

‚Formula E‛ একদট গাদড়য প্রদতকমাদগতায নাভ। 
২০১৮ াকরয ১৫ই দিকম্বয সৌদদ আযকফ তাযা 

একদট প্রদতকমাদগতায আকয়াজন ককযদছকরা। 
সৌদদআযফ এই আকয়াজনকক তাকদয দবন-২০৩০ 
ফাস্তফায়কনয একদট উকল্লখকমাগয ধা ফকর ভকন 
কযকছ। এই ইকবন্ট উরকক্ষ ৩ দদন ফযাী কনাটৃ 
এয আকয়াজন কযা কয়দছর। সমখাকন ৃদথফীয দফদবন্ন 
সদ সথকক কুপপাযকদয অনুাযীযা এক অশ্লীরতা  
াাচাকযয দদকক আফান ককয সগকছ। এছাড়া এই 
ইকবন্ট উরকক্ষ জাদমযাতুর আযকফ কুপপাযকদয 
অনুপ্রকফকক জ কযায জনয দফকল ধযকণয 
দবায ফযফস্থা কযা কয়দছর।   


